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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Deuteronomium 30,15 (Schriftlezing Deuteronomium 30,1-20) 

Israël staat op de drempel van het beloofde land. En in heel het boek Deuteronomium spreekt Mozes het 
volk toe. In hoofdstuk 30 vinden we daar een climax van, met de dringende oproep om een keuze te maken. 
Maak vandaag die keuze! En dat is een wonderlijke oproep, want juist in Deuteronomium 30 wordt ook zo 
duidelijk dat straks in het beloofde land die keuze voor God niet steeds gemaakt zal worden. De 
geschiedenis van Israël gaat uitlopen op ballingschap – weer weg uit het beloofde land! Ja, het blijkt zelfs 
dat door heel de Bijbel heen steeds weer mensen worden opgeroepen om vandaag een keuze te maken. 
Maar waarom – als God de geschiedenis toch al kent, als God toch al weet dat mensen hun eigen gang gaan? 
Juist daarom! Blijkbaar laat God zich niet afschrikken door de lauwheid van mensen. Maar blijft hij steeds 
weer roepen om een antwoord: kies voor mij. Ja, Hij kondigt zelfs al iets nieuws aan: ik ga jullie harten 
besnijden. Dan gaan we werkelijk het beloofde land binnen. Dus kies vandaag voor Mij.    

Besprekingsvragen   
1. Wat kies jij? Voorspoed of tegenspoed? Leven of dood? 
2.  Wat doet het met jou dat God jou de keuze geeft? Dat Hij jou vraagt om een antwoord? 
3. Schrijf voor jezelf of samen als groep een gebed, waarin je reageert op God, n.a.v. de preek. 
4. Verzin twee dingen die je de komende dagen wil gaan doen om te onderstrepen dat jij voor God 

en voor het leven kiest.  

Teksten om te lezen 
Een keuze maken – het komt steeds weer terug in de Bijbel 

Jozua 24,1-28 

Psalm 1 

Jeremia 21,1-10 

Haggaï 1 

Lucas 9,57-62 

Johannes 6, 60-71 

Openbaring 3,14-22 


